Discovering your stories
Basis principes voor pitches en starrs

Training discovering your stories
Herken je de volgende situaties?
 Je gaat op een sollicitatie- of intake-gesprek en bent best zenuwachtig
 Je krijgt de vraag om iets over jezelf te vertellen en je komt niet verder dan het
opsommen van feiten vanaf je CV
 Je krijgt de vraag om toe te lichten hoe je iets precies hebt gedaan en je moet ter
plekke een situatie ophalen uit je verleden die concreet is en past op de vraag
 Je vraagt je af hoe je nu die éne specifieke persoon mee gaat krijgen in een
verandering die je wilt doorvoeren, maar die laat zich met (jouw) feiten niet zo maar
overtuigen
In de workshop (en voorafgaand huiswerk) leer je jezelf als persoon kennen omdat deze je
drive en realiteit bepalen. Vanuit die drive en realiteit kom je tot jouw pitch en jouw
verhalen. Dit geeft je de kans om met de mensen om je heen te verbinden en dat is
toepasbaar in elke situatie en op elk moment.
Na de training
Heb je inzicht in de persoon die je bent (huiswerk)
Heb je een pitch over jezelf geschreven (versie 0.1 huiswerk)
Heb je kennis gemaakt met de basis voor goede verhalen m.b.v. STARR
Heb je 1 of meerdere eigen verhalen (versie 0.1 huiswerk)
Heb je je pitch en veel verhalen geoefend
Heb je enorm veel geleerd over jezelf en van de andere deelnemers
Voor wie is deze training bedoeld?
Ieder teamlid in een agile team.
Aanbevolen voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.
Opzet
Onze ervaren trainers leren u de essentie van het maken en vertellen van een goede pitch
en het maken en vertellen van een aantal verhalen met behulp van STARR. De trainingen
zijn hands-on en wij gebruiken ervaringsgericht leren. In onze trainingen leer je onder
realistische druk, in echte situaties.
Ervaringsgericht leren betekent dat je deelneemt aan simulaties in plaats van stilzitten en
kijken naar een slideshow. Een grondige debrief van wat er tijdens de oefeningen gebeurde,
is een essentieel onderdeel van de training. Tijdens de debriefs leer je van de docent, de
andere deelnemers maar vooral van jezelf.
Programma

2 weken voor aanvang van de workshop: huiswerk
• Wie ben ik
• Een drietal verhalen
• Je eerste versie van je pitch
• Een kort CV
Wie ben ik
Je eigen pitch
Je verhalen m.b.v. STARR(T)
En natuurlijk veel oefeningen om van te leren
Locatie en aantal deelnemers
De training wordt centraal in Nederland verzorgd. Uiteraard is het ook mogelijk om deze inhouse te doen op iedere door u gewenste locatie in Nederland. Hiervoor dient u minimaal 6
deelnemers aan te melden.
De maximale groepsgrootte is 10 personen. Zodoende krijgt iedereen voldoende
persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd om op vragen en zelf ingebrachte cases in te
gaan.
Kosten
1-daagse workshop €500 p.p.
1-daagse inhouse workshop €2500 per groep.
Alle trainingen zijn inclusief koffie, thee, water en lunch. Prijzen zijn exclusief BTW.
Meer informatie?
Wil je meer informatie of je inschrijven? Neem dan contact met ons op!
De Agile Testers
06-12913682
info@deagiletesters.nl
www.deagiletesters.nl

